

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
Câmara Municipal de Óbidos

EDITAL
Publicidade de deliberações
Eng. Filipe Miguel Alves Correia Daniel , Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, nos
termos do previsto no n.º 1 do artigo 56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, faz público que, tendo-se realizado no dia 29 de
julho de 2022 a reunião ordinária desta Câmara, foram tomadas as seguintes
deliberações:
1. Por unanimidade foram aprovadas as atas n. os 14 e 15/2022, respetivamente referentes
às reuniões ordinárias dos dias 1 e 15 de julho de 2022.
2. Foi tomado conhecimento da 16.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, PAM e PPI
para 2022
3. Por unanimidade, foi ratificado o despacho do Presidente da Câmara, proferido em
25/07/2022 nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que isentou a Associação Recreativa, Desportiva Cultural Vauense do
pagamento das taxas municipais relativas à Festa em Honra de N. Sr.ª do Bom
Sucesso.
4. A Câmara, por unanimidade, deferiu o r equerimento de José Manuel Ferreira Matos
de isenção da obrigatoriedade de ligação ao sistema público de saneamento. Mais
deliberou autorizar a devolução do valor pago pela taxa de saneamento.
5. Por unanimidade, o executivo municipal aprovou a proposta para acolhimento de
sete desempregados em regime de Contrato Emprego Inserção e, bem assim,
autorização para submissão no IEFP da respetiva candidatura.
6. O elenco camarário, por maioria e como decisão final, após audiência de interessados,
aprovou a proposta de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Ensino
Superior - ano letivo 2021-2022.
7. O executivo municipal, por unanimidade, aprovou a proposta de abertura de
procedimento de consulta prévia ao abrigo do Acordo Quadro n.º 3/2022 – CCOESTECIM/ID-5784316, para fornecimento em contínuo de refeições escolares para
o Serviço Municipal de Refeições de Óbidos (SMRO).
8. O elenco camarário, por unanimidade, aprovou a proposta de Plano de Transportes
Escolares para o ano letivo 2022/2023.
9. A Câmara, por unanimidade, emitiu parecer favorável à atribuição do estatuto de
utilidade pública à Associação Antroposófica de Óbidos – Jardins Waldorf da
Amoreira.
10. O elenco camarário, por unanimidade e a requerimento de Nanthiya Lindrupsen,
emitiu parecer favorável nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 64/03 de 23/08, para
ampliação do número de compartes para aquisição de prédio misto sito em Rua das
Poças Nabiças, n.º 15 – Usseira.
Óbidos, 29 de julho de 2022
O Presidente da Câmara,

Eng. Filipe Miguel Alves Correia Daniel
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